७

अब्राहमसँग करार

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

१५-१९; रोमी ४:३;४,९,२२; गलाती

४:२१-३१; रोमी ४:११; रोमी ९:९ र आमोस ४:११।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, तपाईंले

मलाई के िदनुहन्ु छ र? िकनभने म सन्तानिवहीन नै छु , मेरो घरको उ रािधकारी
दमःकसको एलीएजर हुने त? (उत्पि
जब हामी उत्पि

१५:२)।

१५मा आउँछ , तब अॄाहम िनणर्यात्मक क्षणमा

पुगेको हामी पाउँछ । त्यो िथयो उनीसँग परमेँवरले गनुभ
र् एको करारले

औपचािरकता पाएको िथयो। अॄाहमसँग गिरएको करार दोॐो करार हो।

पिहलो करार परमेँवरले नोहासँग ःथापना गनुभ
र् एको िथयो।
जसरी

नोहासँग

गिरएको

करार

वा

सम्झौता

ःथानीय

नभएर

िवँवव्यापी िथयो त्यसरी नै अॄाहमसँग गिरएको करार पिन िवँवव्यापी नै

िथयो। यो कुनै रा

वा जातसँग िसिमत छै न। अॄाहमसँग गिरएको करार

अन्तमा आएर अनन्तको करार हुन गएको छ, जुन सारा मानव जाितलाई
ूदान गिरएको छ (उत्पि

१७:७, िहॄू १३:२०)।

अॄाहमको जीवन कहानी बढो नाटिकय छ। यसमा ऽास र

हँसीमज्जाक समावेश भएको छ। अॄाहम डराएका िथए (उत्पि
सारा (उत्पि
(उत्पि

१७:१७) र हागार पिन

१७:१७); सारा (उत्पि

(उत्पि

१५:१),

२१:९)। अॄाहम हाँःछन्

१८:१२, र इँमाएल पिन हाँःछ (उत्पि

२१:९)। ती अध्यायह मा मानव भावना, सं वेदनशीलता र न्यानोपनाले

गुिञ्जएको पाइन्छ। सोडोमका दु

बासीह ले मुिक्त पाउन् भ े अॄाहमको

ितॄ चाहना िथयो; सारा, हागार, र लोतूितको आफ्नो िजम्मेवारीको चासो
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उनले दे खाएका िथए; र अपिरिचत तीन व्यिक्तह को अितथी सत्कार गनर् पिन
उनी पिछ परे का िथएनन् (उत्पि

१८:२-६)।

अॄाम भ े नाउँले उनको ूित ा र सम्मान अथार्त ् समाजमा उनको

आदरणीय भूिमकालाई बुझाउँछ। जब उनी अॄामबाट

अॄाहममा नयाँ

नाम रण हुन्छ, तब त्यसको अथर् "सारा धेरै रा ह का िपता" (उत्पि

१७:५) भ े बुझाउँछ। यसरी परमेँवरले अॄाहमसँग बाँध्नुभएको करारमा

िवँवलाई नै समेितने उहाँको योजना भएको आभास् हामी पाउँछ ।
१. अॄाहमको िवँवास तथा आःथा

दे हायका पदह ले अॄाहम िवँवासबाट जएका िथए भनेर कसरी ूकट

गदर्छ? अॄामले परमेँवरलाई चढाएको बिलको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्, "१
त्यसपिछ दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभ ुको यो वचन आयो, “अॄाम, ितमी

नडराऊ। ितॆो ढाल म नै हुँ, र ितॆो इनाम अत्यन्त ठू लो हुनछ
े ।” २ तर

अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, तपाईंले मलाई के िदनुहन्ु छ र? िकनभने म

सन्तानिवहीन नै छु , मेरो घरको उ रािधकारी दमःकसको एलीएजर हुनछ
े ।” ३

फेिर अॄामले भने, “हेनह
र्ु ोस्, तपाईंले मलाई सन्तान िदनुभएन, र मेरो घरमा

जन्मेको दास नै मेरो उ रािधकारी हुनछ
े ।” ४ तब परमूभ ुको यो वचन फेिर
ितनीकहाँ आयो, “यो मािनसचािहँ ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ै न, तर जो ितॆो आफ्नै

छोरा हुन्छ त्यही नै ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ।” ५ अिन उहाँले ितनलाई बािहर

लगेर भन्नुभयो, “आकाशितर हेरेर तारा गन्न सक्छौ िक सक्दै नौ, गिनहेर।”
उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “ितॆा सन्तानह

पिन त्यःतै हुनछ
े न्।” ६ अिन ितनले

परमूभ ुमािथ िवँवास गरे , र यो ितनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो। ७ फेिर

उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “यो दे श ितॆो अिधकारमा िदनलाई कल्दीह को

ऊरबाट ितमीलाई ल्याउने परमूभ ु म नै हुँ।” ८ तर अॄामले भने, “हे परमूभ ु

परमेँवर, मैले यसको अिधकार गनर् पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ?” ९
उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “मेरो िनिम्त तीन वषर्को एउटा कोरली, तीन वषर्को

एउटा बाभा, तीन वषर्को एउटा भेड़ा, एउटा ढु कुर र एउटा परे वाको बच्चा

ल्याऊ।” १० ितनले ती सबै उहाँकहाँ ल्याए, र माझमा दुई-दुई फ्याक पारे र

हरे क फ्याक आमनेसामने रािखिदए। तर पन्क्षीह चािहँ ितनले दुई-दुई फ्याक
पारे नन्। ११ अिन चील र िग ह

ती मरे का पशुपन्क्षीह मािथ झम्टँदा

अॄामले ितनीह लाई धपाए। १२ सूय र् अःताउँदा अॄाम मःत िनिामा परे , अिन
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डरलाग्दो र घोर अन्धकारले ितनलाई छोप्यो। १३ तब परमूभ ुले अॄामलाई
भन्नुभयो, “यो िनँचय जािनराख्, िक ितॆा सन्तानह

कुनै एउटा दे शमा ूवासी

भएर बःनेछन्, जुन दे श ितनीह को होइन, र त्यस दे शका मािनसह का कमाराकमारी हुनछ
े न्, र चार सय वषर्सम्म ितनीह

िथचोिमचोमा पनछन्। १४ तर

ितनीह

जुन जाितका दास बन्नेछन्, उनीह को पिन म इन्साफ गनछु , र

आफ्ना

िपतृह कहाँ

पिछबाट ितनीह

धेरै धन-सम्पि
शािन्तिसत

िलएर िनिःकआउनेछन्। १५ ितमीचािहँ

जानेछौ।

गािड़नेछौ। १६ चौथो पुःतामा ितॆा सन्तानह

ितॆो

पूरो

ितनीह

बुढ़ेसकालमा

ितमी

फेिर यहाँ आउनेछन्,

िकनिक एमोरीह को अधमर् अिहलेसम्म पूरा भएको छै न।” १७ सूय र् अःताएपिछ

जब अध्ँ यारो भयो तब मासुका टुबाह का बीचबाट धू वाँ आइरहेको आगोको
एउटा मकल र बिलरहेको एउटा राँको िछिरगयो। १८ त्यसै िदन परमूभ ुले

अॄामिसत यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, “ितॆा सन्तानह लाई िमौदे शको
नदीदे िख महानदी यूृेिटससम्मको यो दे श मैले िदएको छु – १९ केनी, कनज्जी,
कदमोनी, २० िह ी, पिरज्जी, रपाई, २१ एमोरी, कनानी, िगगार्शी र यबूसीह का
दे शह

िदएको छु ।" (उत्पि

१५) र "३ िकनिक पिवऽ-शाःऽले के भन्छ?

“अॄाहामले परमेँवरमािथ िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।

४ अब काम गनले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने

हक हो।...९ के यो आशीवार्द खतनावालह का िनिम्त माऽ हो? िक

बेखतनावालह का िनिम्त पिन हो? अॄाहामको िनिम्त त उनको िवँवास नै
धािमर्कता गिनएको िथयो भनी हामी भन्दछ ।...१८ “ितॆा सन्तान पिन यःतै

असं ख्य हुनछ
े न्” भनेर परमेँवरले भन्नुभएअनुसार, आशा पटक्कै नहुँदा पिन

अॄाहामले आशा राखी िवँवास गरे , र यसरी उनी धेरै जाितह का िपता बने।
१९ ूाय: सय वषर् पुिगसकेका अॄाहाम मरे तल्ु य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा

साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पिन िवँवासमा कमजोर भएनन्। २०

परमेँवरको ूित ाबारे कुनै श ाले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो

िवँवासमा दि॑लो भएर उनले परमेँवरलाई मिहमा िदए। २१ ूित ा गनुभ
र् एको

कुरा परमेँवरले गनर् पिन सक्नुहन्ु छ भन्ने अॄाहामलाई पूरा िनँचय िथयो। २२
यसैकारण पिन उनको िवँवास “उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।” २३
धािमर्कता “गिनएको हो” भन्ने यो वचन उनैको खाितर माऽ लेिखएको होइन,

२४ तर हाॆा िनिम्त पिन हो। हामी जसले येशू हाॆा ूभ ुलाई मरे काह बाट

जीिवत पानुह
र् न
े ािथ िवँवास गछ , यो हाॆा िनिम्त पिन गिननेछ। २५ उहाँ
ु म
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हाॆा अपराधह का िनिम्त मािरनुभयो, र हामीलाई धमीर् तुल्याउनलाई जीिवत
पािरनुभयो।" (रोमी ४:३,४,९,१८-२५)।
जब परमेँवर अॄामकहाँ दे खा पनभयो तब उनी तसका िथए। जब
परमेँवरले
बातार्लाभ

उहाँलाई नडराउन आँवासन िदनुभएपिछ उहाँह को बीचमा
भएको

िथयो।

त्यसबममा

अॄामले

उ रािधकारीको बारे मा परमेँवरसँग पोखे (उत्पि

आफ्नो

चासो

आफ्नो

१५:१-३)। एिलजार

होइन अॄामको आफ्नै छोरा उनको उ रािधकारी हुनेछ भनेर परमेँवरले
उनलाई आँवाःत पानुभ
र् एको िथयो (उत्पि

१५:४)। भिवंयमा मसीह

राजाको सन्तान हुने भनेर नातानले गरे का भिवंयवाणीमा (२ शमूएल ७:१२)

पिन त्यही लवज ूयोग गिरएको छ। अॄामलाई िवँवःत पािरएको िथयो र
उनले

परमेँवरको

वचनलाई

िवँवास

गरे का

िथए

(उत्पि

७:१२)।

परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ा पूरा हुने कुरा आफ्नो ूयास वा धमर्कमर् ारा

होइन ब

४:५,६)।

उहाँमा नै भर पदर्छ भनेर उनले बुझेका िथए (उत्पि

१५:६, रोमी

"अॄामले िवँवास गरे र त्यो धािमर्कतामा गिनयो" भनेर व्यक्त

गिरएको कथन अत्यन्तै उल्लेखनीय र त्यसबेलाको सभ्यताको भन्दा पिन

बािहरको धारणा हो। पौरािणक िमौदे शका मािनसह ले (वा वतर्मान कितपय
धमर्ह ले पिन) धमर्कमर् र असल कामह को आधारमा ितनीह

धमीर् ठिहन्छ

भनेर िवँवास गिरन्थे। ितनीह लाई न्याय गन दे वी मात िछन्। उनले

ितनीह को धािमर्क कामह को लेखाजोखा गिछर्न ् र त्यसको आधारमा

ितनीह को मूल्या न गिर ितनीह लाई धमीर् वा अिधमीर् ठहर्याउँिछन् रे ।
छोटकरीमा भ े हो भने तपाईँले "मुिक्त" आजर्न गनुप
र् छर् वा कमाउनुपछर्

अथार्त ् धमर्कमर् गरे र िक ुपदर्छ।

अिन परमेँवरले अॄामलाई पशुबिल चढाउन अर्हाउनुहन्ु छ।त्यस

ँ
पशुबिलको ूथाले खास गरे र हाॆो पापको िनिम्त येशूको बिललाई औल्याएका
िथए। मािनसह

अनुमहबाटमाऽै मुिक्त पाउँछ, यो परमेँवरको धािमर्कताको

बरदान हो। अॄामले गरे का पशुबिलह , यो बरदानको ूितक िथयो। तर
अॄामले गनुप
र् रे को पशु बिलले त्यो भन्दा अक
िदइएको िथयो। बिल भएका पशुह मािथ िग

िवशेष सन्दे श अॄामलाई
झुिमएको (उत्पि

१५:९-

११) अॄामका सन्तान केही समयसम्म दासत्वमा रहे र दु:ख पाउनेछन्। त्यो
समय चारसय वषर् (उत्पि

१५:१३) वा चार पुःता (उत्पि

९३

१५:१६)। अिन

चार पुःता पिछ अॄामका सन्तान फेिर उनी रहे कै दे शमा फकर्नेछन् (उत्पि
१५:१६)।

पशुबली िविधको

ँय बढो नाटिकय िथयो: "सूय र् अःताएपिछ जब

अध्ँ यारो भयो तब मासुका टु बाह का बीचबाट धू वाँ आइरहे को आगोको एउटा
मकल

र

बिलरहे को

एउटा

राँको

िछिरगयो"

(उत्पि

१५:१७)।

यो

असाधारण अचम्मको िबयाकलापले परमेँवरको ूितव तालाई जनाउँछ।

अॄामका सन्तानह लाई भूिम िदने ूित ा परमेँवरले पूरा गनुह
र् न
ु ेछ भनेर
उहाँले अॄामलाई ःप

पानुभ
र् एको िथयो (उत्पि

१५:१८)।

यो ूित ा गिरएको दे शको िसमाना "िमौ दे शको नदीबाट महान्

नदी, युृेिटस" (उत्पि

१५:१८) भनेर उल्लेख गदार् हामीलाई अदनको

बगचाको िसमानाह लाई याद िदलाउँछ (उत्पि

२:१३,१४)। त्यसकारण,

यस भिवंयाणीको दायरा केवल ूःथानदे िख कनान वा इॐाएल दे शमाऽै छै न

भनेर दे खाउँदछ। अॄाहमका सन्तानले कनान दे श िलने भ े अवधारणाले,

अन्तमा परमेँवरका जनह ले पाउने मुिक्त वा अदनको बगचामा फिकर्ने

लआयलाई बुझाउँछ।

हाॆो मुिक्तको आशा केवल येशू भी

र उहाँको धािमर्कता हो भ े

कुरामा नजर रािखराख्न हामी कसरी िसक्ने? हाॆो असल कामह लाई ग

खोज्य भने के हुँदो रहेछ?
२. अॄाहमको शङ्का

ँ बातार्लाब गनर् खुबी
िवँवासको धरोहर मािनएको अॄाहम, परमेँवरसग

भएको अॄाहम, परमेँवरले ूित ा गनुभ
र् ए वाचालाई िवँवास गदार् धािमर्कता
ठिरएको अॄाहम, उनको जीवनको अन्तसम्म सम्हाल्छु

भनेर परमेँवरले

भ भ
ु एको सु े अॄहाम, हागारलाई आफ्नो ल्याइटे बनाउँदा उनको िवँवास

कहाँ गयो? हागारलाई आफ्नो ल्याइटे बनाउने िनणर्यको के मह व छ? सारा र

हागारले िवँवासको मनिःथितलाई कसरी ूितिनिधत्व गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "१
आफ्नी पत्नी साराईबाट अॄामको कोही सन्तान भएको िथएन। तर हागार नाउँ
भएकी ितनकी एक िमौी कमारी िथई। २ साराईले अॄामलाई भिनन्, “हेनह
र्ु ोस्,

परमूभ ुले मेरो कोख बन्द गिरिदनुभएको छ। यसकारण मेरी कमारीकहाँ
जानुहोस्। शायद त्यसबाट मेरो िनिम्त सन्तान हुन सक्छ।” अॄामले साराईको
कुरा माने। ३ अॄाम कनानमा बसेका दश वषर्पिछ ितनकी पत्नी साराईले
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आफ्नी कमारी िमौी हागारलाई आफ्ना पित अॄामलाई ितनकी पत्नी हुनलाई
िदइन्। ४ अिन ितनी हागारकहाँ गए, र त्यो गभर्वती भई। जब त्यसले “म
गभर्वती भएछु ” भनी थाहा पाई, तब त्यसले आफ्नी मािलक्नीलाई तुच्छ

िंटले

हेन र् लागी। ५ साराईले अॄामलाई भिनन्, “ममािथको अन्याय तपाईंकै िशरमािथ

परोस्। मैले आफ्नी कमारी तपाईंकै काखमा िदए,ँ र त्यो गभर्वती हुने िबि कै
मलाई तुच्छ

िंटले हेन र् लागी। परमूभ ुले तपाईं र मेरो बीचमा इन्साफ

गिरिदऊन्।” ६ तर अॄामले साराईलाई भने, “हेर, ितॆी कमारी ितॆै हातमा
छे । त्यसलाई जे गनर् मन लाग्छ त्यही गर।” तब साराईले त्यसिसत कठोर
व्यवहार गनर् लािगन्, र त्यो ितनको सामुन्नेबाट भागेर गई।

७ परमूभ ुका दूतले त्यसलाई उजाड़-ःथानमा शूरितर जाने बाटोकै

पानीको मूलनेर भे ाए। ८ र ितनले सोधे, “ए साराईकी दासी हागार, कहाँबाट

् त्यसले भनी, “मेरी मािलक्नी साराईको सामुन्नेबाट
आइस् र कता जाँदैछेस?”

भाग्दै छु।” ९ परमूभ ुका दूतले त्यसलाई भने, “तेरी मािलक्नीकहाँ फकर जा, र
ितनकै अधीनमा बस्।” १० परमूभ ुका दूतले फेिर त्यसलाई भने, “म तेरो

वंशलाई यित औधी बढ़ाउनेछु िक त्यो धेरै भएकोले गन्न सिकनेछैन।” ११
परमूभ ुका दूतले त्यसलाई भने,

“तँ गभर्वती छे स,् र तले एउटा छोरो

् तले त्यसको नाउँ इँमाएल राख्नू, िकनभने परमूभ ुले तेरो दु:ख
जन्माउनेछेस।
हेनभ
र्ु एको छ। १२ मािनसह मा त्यो ज ली गधाजःतै हुनछ
े ।त्यसको हात

सबैका िव

मा उ नेछ, र सबैका हात त्यसको िव

मा उ नेछन्।

आफ्ना सबै नातेदारह कै शऽुतामा त्यो बसोबास गनछ।”

१३

हागारले आफूिसत कुरा गनुह
र् न
ु े परमूभ ुलाई यःतो नाउँ िदई, “मलाई दे ख्नुहन
ु े

परमेँवर तपाईं हुनहु न्ु छ।” िकनभने त्यसले भनी, “मैले साँच्ची नै परमेँवरलाई

ँ ेरोको
दे खेकी छु , र उहाँलाई दे खेर पिन म जीिवतै छु ।” १४ यसकारण त्यस पध

नाउँ बेअर-लहै -रोइ रािखयो। कादे श र बेरेदको बीचमा त्यो पछर्। १५ अिन

हागारले अॄामको एउटा छोरो जन्माई। हागारले जन्माएको आफ्नो छोराको

नाउँ अॄामले इँमाएल राखे। १६ हागारले अॄामको िनिम्त इँमाएल
जन्माउँदा अॄाम छयासी वषर् पुगक
े ा िथए।" (उत्पि

१६) र "२१ ितमीह

व्यवःथाको अधीनमा रहन चाहनेह ले मलाई भन, व्यवःथाले के भन्छ के
ितमीह लाई थाहा छै न? २२ िकनभने लेिखएको छ, अॄाहामका दुई छोराह

िथए, कमारीतफर्बाट एक, अक चािहँ ःवतन्ऽ ःऽीबाट। २३ कमारीको छोरोचािहँ
शरीरअनुसार जन्मेको िथयो, तर ःवतन्ऽ ःऽीबाट जन्मेको छोरो ूित ा ारा।
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२४ यो कुरालाई
िकिसमका करारह

पक ंटान्तको

पमा िलन सिकन्छ। ती ःऽीह

दुई

् एउटीचािहँ सीनै पवर्तबाट दासत्वको लािग सन्तान
हुन।

जन्माउने हागार हो। २५ हागार अरब दे शको सीनै पवर्त हो, र वतर्मान
ँ त्यसको तुलना गनर् सिकन्छ। िकनिक त्यो आफ्ना बालकह का
य शलेमसग

साथ दासत्वमा छ। २६ तर मािथको य शलेम ःवतन्ऽ छ, जो हाॆी आमा
् २७ िकनभने लेिखएको छ, “हे नजन्माउने बाँझी, आनन्द गर, हे ूसवपीडा
हुन।

थाहा नपाउने, मन खोलेर कराऊ, िकनभने पित भएकी ःऽीभन्दा त्यािगएकी
ःऽीका छोरा-छोरी धेरै छन्।” २८ अब हे भाइ हो, इसहाकजस्तै हामी पिन

ूित ाका सन्तान ह । २९ तर त्यस बेला जसरी शरीरअनुसार जन्मेकोले

आत्माअनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अिहले पिन त्यःतै छ। ३० तर
धमर्शाःऽले के भन्दछ? “कमारी र त्यसको छोरालाई िनकािलदे ऊ, िकनभने

ँ उ रािधकारी हुनछ
दासी-पुऽ ःवतन्ऽ ःऽीको छोरासग
े ै न।” ३१ यसकारण भाइ
हो, हामी कमारीका होइन , तर ःवतन्ऽ ःऽीका सन्तान ह " (गलाती ४:२१३१)।

"नडराऊ, म ितॆो ढाल हुँ, म ितमीलाई ठू लो इनाम िदनेछु" भनेर

परमेँवरले

अॄामलाई

भ ुभएतापिन

(उत्पि

१५:१)

उहाँले

िदनु हुने

इनामूित उनले श ा गरे का िथए। उनको िनिम्त आफ्नो ौीसम्पित सम्हाल्ने

छोरो नै इनाम िथयो। तर बुढेसकालमा त्यो इनाम पाउने कुरामा उनले श ा
गरे । उनको त्यो श ा िनबारणको िनिम्त

उनले त्यितखेरै नबुझेतापिन उनको

आफ्नै छोरो हुनेछ भनेर परमेँवरले उनलाई आँवाःत गनुभ
र् एको िथयो।

आफ्नो छोरो हुने परमेँवरले ूित ा गनुभ
र् एको धेरै वषर् भयो, अझै पिन उनको

छोरो हुने कुनै लक्षण न त उनले न ता साराईले दे खे। परमेँवरको

शिक्तशाली भिवंयवाणी पिछ त्यऽो समय िबत्दा त्यो भिवंयवाणी पूरा नहुने
अॄामले दे खेका िथए। ःप

पमा भ े हो भने परमेँवरमािथ अॄामको

िवँवास ढलिमिलयो वा हरायो भने पिन हुन्छ। बाँझी साराई पिन अत्यन्तै

िनराश र हतार मान्दै

त्यसबेलाको चलनचल्ती अनुसार ल्याइटे

ल्याउन

अॄामलाई उक्साइन्। मध्यपूवक
र् ो चलन अनुसार ल्याइटे बाट पाएको सन्तान

मािलककै हुने िथयो। (आजभोलीको वै ािनक युगमा कुनै ौीमानको िवयर्
बाँझी ौीमतीको सरसल्लाहमा अ

कुनै

ीमा राखेर ितनीह को िनिम्त

सन्तान जन्माउँिछन्। त्यो िवयर् कसको हो त्यो उसै को सन्तान हो भनेर

कानुनी वैधता िदएको हुन्छ। हुन त कितपय समयमा सुत्केरी मिहलाले
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आफूले जन्माएको सन्तान आफ्नै हुनपु छर् भनेर मु ा पिन चलाएको पाइन्छ।
यही सन्दभर्मा आफ्नो सन्तान अक

ी वा हागारबाट जन्माउने नीितलाई

त्यसबेलाको चलन अनुसार साराईले पिन अवलम्बन गनार्ले उनले आधुिनक

सरोगेटको अवधारणालाई ःवीकार गरे िक िथइन् भनेपिन हुन्छ-अनुवादक)।

िमौ दे शकी कमारी हागारलाई वैकिल्पक वा सरोगेट आमा हुन दुवै

अॄाम र साराईले िनणर्य गरे (िकन ूाथर्ना गरे न?- अनुवादकको ूँन)।

त भयो। यो मानवीय

ःथानीय सं ःकार वा चलन अनुसार त्यो काम िस

रणनीित परमेँवरमािथ िवँवास र भरोसा राखेर चल्नुभन्दा पिन कुशल र
ूभावकारी दे िखएको िथयो। साराईको सम्बन्ध अॄामसँग कःतो िथयो भ े

कुराले

हामीलाई

अदनको

बगचामा

आदम

र

हव्वाको

कथालाई

याद

िदलाउँछ। दुवै आदम र अॄाम च ुपचाप आफ्ना ौीमतीह को कुरा सु े,
िवरोध नगन, छलफल र परमेँवरसँग ूाथर्ना नै नगिर ौीमतीह को खतनमा
रहने ौीमानह

रहे छ भनेर दे खाउँछ। दुवै मािमलामा

भनेर उल्लेख गिरएको छ। परमेँवरको भन्दा
उल्लेख गिरएकोले

दे खाउँछ।

दुवैको मािमलामा

ीह को कुरा सुने

ीको कुरा सुने भ े कुरो

परमेँवरको

असहमत िथयो भनेर

ूेिरत पावलले अॄाम, साराई र हागारको यस कथालाई अनुमहबाट

ँ
ँ छन् (गलाती
होइन काम वा धमर्कमर्बाट मुिक्त पाउने कुरालाई औल्याउ
४:२३-२६)। दुवै आदम र हव्वा, र अॄाम र साराईको मानवीय मािमलामा

तुरन्तै नितजा त पाए, तर त्यो परमेँवरको चाहना वा इच्छा िबपिरत िथयो।
त्यसले गदार् सं सारको भिवंय नै डाँवाडोल हुनेितर अमसर गरायो। यो पिन
र् एन। साराईले
थाहा पाउनहोस्, दुवै मािमलामा परमेँवरले तुरन्तै हःतक्षेप गनुभ

परमेँवरको बारे मामा बोिल्छन् तर उहाँसँग किहल्यै पिन सरसल्लाह मािगनन्

वा ूाथर्ना गिरनन्; न त हव्वाको मािमलामा उनले पिन परमेँवरको नाउँ त

िलइन् तर उहाँसँग ूाथर्ना

गिरनन्। िवशेष गरे र परमेँवरको ितनीह को

बीचमा अगािड नै परमेँवरको सिबय उपिःथित भएतापिन त्यसबेला उहाँको
दे खावटी अनुपिःथितलाई अत्यन्तै उल्लेखनीय मा ुपदर्छ।
जब हागार आफ्नी मािलक्नीबाट भािग्छन् तब उनीकहाँ परमेँवर

र् एको िववरणले उहाँसँग
दे खा पनुह
र् न्ु छ। अचानक परमेँवरको दे खा पनुभ

सरसल्लाह नै नगिर मािनसले जे ूयास गरे तापिन त्यो उहाँलाई थाहा हुन्छ
भनेर खुलासा गदर्छ। "परमेँवरको दू त" (उत्पि
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१६:७) भ े सम्बोधनलाई

ूायजसो य े YHWH सँग पिरिचत गराउँदछ (उत्पि

१८:१,१३,२२)। अब

हागारको मािमलामा परमेँवर नै पिहला अिघ सनुह
र् न्ु छ र हागारको छोरै हुन्छ
भनेर

उहाँले

भ ुहन्ु छ

र

नाउँ

उसको

इँमाएल

राख्नु भनेर

उनलाई

अर्हाउनुहन्ु छ। इँमाएलको अथर् "परमेँवरले सु ुभएको छ" हो (उत्पि

१६:११)। परमेँवरले सु ुभयो शामा shama भनेर हागारले भनेकी बोली
त्यही बोली हो जुन ् अॄामले साराईको आवाजलाई सुने भ ेमा ूयोग गिरएको
छ (उत्पि

१६:२)। यो हामीले अथर्मूलक ठा ुपदर्छ। कसको आवाज सु े?

परमेँवरको िक साराईको?

ँ िकन गनर् सक्छ वा
अॄामले गरे को भुल हामीले पिन सिजलैसग

गिररहेका हुन्छ ?

ँ गिरएको करारको िचन्ह
३. अॄाहमसग
यहू दी जाितको परम्परामा खतना अॄाहमको समयदे िख सु भएको िथयो
र अिहले पिन त्यो परम्परा जािर छ। तर, त्यस रीितमा आित्मक र

भिवंयवाणीको अिभूाय वा अथर् के छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

१७:१-१९ "१ जब

र् यो, र ितनलाई
अॄाम उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ
भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान् परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्।
२ मेरो र ितॆो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि

गराउनेछु।”

३ तब अॄाम घोप्टो परे , र परमेँवरले ितनलाई यसो भन्नुभयो, ४

ँ ै छ। ितमी असं ख्य जाित-समूहको िपता हुनछ
“हेर,् यो मेरो करार ितमीसग
े ौ। ५

अब उूान्त ितॆो नाउँ अॄाम हुनछ
े ै न, तर अॄाहाम हुनछ
े , िकनिक मैले ितमीलाई
असंख्य जाितसमूहको िपता तुल्याएको छु । ६ म ितमीलाई अत्यन्तै फल्दो-फुल्दो
तुल्याउनेछु, र ितमीबाट धेरै जाितह

बनाउनेछु। ितमीबाट राजाह

उत्पन्न

हुनछ
े न्। ७ ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन्तानका परमेँवर हुनलाई मेरो करार

मेरो र तेरो र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा युग-युगसम्म ःथािपत

गनछु । ८ ितमीले ूवास गरे को यो दे श, अथार्त ् सारा कनान दे श ितमी र ितॆा

भावी सन्तानलाई अनन्त अिधकारको िनिम्त िदनेछु, र म ितनीह का परमेँवर
हुनछ
े ु ।” ९ अिन परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितमीले चािहँ मेरो करार

पालन गनुप
र् छर्– ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह ले ितनका पुःत सम्म। १०

मेरो र ितॆो, र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा भएको ितमीह ले पालन

९८

गनुप
र् न मेरो करार यही हो: ितमीह मध्येको हरे क पु ष-जाितको खतना

हुनपु छर्। ११ ितमीह को आफ्नो खलड़ीको खतना हुनपु छर्। मेरो र ितमीह का
बीचमा भएको करारको िचन्ह यही हुनछ
े । १२ ितमीह का पुःत सम्म

ितमीह मा हरे क पु ष आठ िदनको हुने िबि कै त्यसको खतना गिरओस्, र

साथै ितनीह को पिन, जो ितमीह का सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस्
अथवा कुनै िवदे शीबाट दाम हालेर िकनेको होस्। १३ चाहे ितॆो घरमा

जन्मेको होस् वा दाम हालेर िकनेको होस् जसको खलड़ीको खतना भएको छै न,
त्यसको खतना हुनैपछर्। यसरी मेरो करार ितमीह को शरीरमा पिछ परन्तुसम्म

हुनछ
े । १४ खतना नगिरएको जुनसुकै पु ष-जाित जसको खलड़ीको खतना

भएको छै न, त्यो मािनस आफ्नो जाितबाट बिहंकार गिरनेछ। त्यसले मेरो करार
भ

गछर्।” १५ फेिर परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितॆी पत्नी साराईलाई

चािहँ अबदे िख साराई नाउँले नबोलाउनू, तर त्यसको नाउँ सारा हुनछ
े । १६ म
त्यसलाई आिशष् िदनेछु, र िनँचय नै त्यसबाट म ितमीलाई एउटा छोरो
िदनेछु। म त्यसलाई आिशष् िदनेछु, र त्यो धेरै जाितह की आमा हुनछ
े े । जाितजाितह का राजाह

त्यसबाट उत्पन्न हुनछ
े न्।” १७ तब अॄाहाम घोप्टो परी

मनमनै हाँसेर भने, “के सय वषर् पुिगसकेकोलाई सन्तान होला? नब्बे वषर् पुगक
े ी
साराले बालक जन्माउिलन् र?” १८ अिन अॄाहामले परमेँवरलाई भने,

“इँमाएल नै तपाईंको आिशष्मा बाँिचरहे त हुन्छ।” १९ तब परमेँवरले
भन्नुभयो, “हो, तर ितॆी पत्नी साराले नै ितॆो लािग एउटा छोरा जन्माउनेिछन्, र

ितमीले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछौ। म त्यसिसत र त्यसपिछ हुने त्यसका

सन्तानिसत आफ्नो करार ःथािपत गनछु ।" र रोमी ४ अध्याय तर िवशेष पद
११ "१ अब, शरीरअनुसारका हाॆा पुखार् अॄाहामको सम्बन्धमा हामी के भन

त? २ यिद अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण्ड गन केही

ठाउँ रहनेिथयो, तर परमेँवरको अगािड त होइन। ३ िकनिक पिवऽ-शाःऽले के

भन्छ? “अॄाहामले परमेँवरमािथ िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त धािमर्कता
गिनयो।” ४ अब काम गनले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको

पाउने हक हो। ५ जसले कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर् ठहराउनुहन
ु े

परमेँवरमािथ भरोसा राख्तछ, त्यःतो मािनसको िवँवास धािमर्कता गिनन्छ। ६
परमेँवरले कमर्िवना नै धािमर्क गन्नुहन
ु े मािनसलाई यी वचन ारा दाऊदले
धन्यका भन्छन्, ७ “ितनीह

र जसका पापह

धन्यका हुन,् जसका अपराधह

क्षमा भएका छन्,

ढािकएका छन्। ८ त्यो मािनस धन्यको हो, जसको पापको

९९

लेखा परमूभ ुले िलनुहन्ु न।” ९ के यो आशीवार्द खतनावालह का िनिम्त माऽ

हो? िक बेखतनावालह का िनिम्त पिन हो? अॄाहामको िनिम्त त उनको िवँवास
नै धािमर्कता गिनएको िथयो भनी हामी भन्दछ । १० तब कसरी यो उनको

िनिम्त धािमर्कता गिनयो? उनको खतना हुनभन्दा अिघ वा पिछ? उनको खतना

भइसकेपिछ होइन, तर अिघ। ११ खतना नहुँदै िवँवास ारा पाउने धािमर्कताको

िचन्ह वा छाप ःव प उनले खतना पाएका िथए। खतनािवनै िवँवास गरे र धमीर्

गिनएका सबैका उनी िपता होऊन् भन्ने उ ँ
े यले यो भएको हो। १२ उनी ती
खतनावालह का पिन िपता हुन,् जसका खतना भएको माऽ होइन, तर जसले
िवँवासको त्यही नमूनालाई प

ाउँछन्, जुन िवँवास खतना हुन अिघ हाॆा

िपता अॄाहाममा िथयो। १३ सं सारको उ रािधकारी हुनलाई अॄाहाम र उनको
वंशलाई

िदइएको

ूित ा

व्यवःथा ारा

आएको

होइन, तर

धािमर्कता ारा आएको हो। १४ यिद व्यवःथा पालन गनह
हुन्छन् भनेता िवँवास र

िवँवासको

माऽ उ रािधकारी

र ूित ा व्यथर् हुन्छ। १५ िकनभने व्यवःथाले बोध

ल्याउँछ, तर जहाँ व्यवःथा छै न त्यहाँ अपराध पिन हुँदैन।

१६ त्यसैले यो

ु े िक ूित ा अनुमहमािथ भर परे र
ूित ा िवँवासमािथ िनभर्र गदर्छ, यस हेतल

अॄाहामका सबै वंशह का िनिम्त पक्का होस्। यो ूित ा व्यवःथा पालन
गनह का िनिम्त माऽ नभएर अॄाहामको जःतो िवँवासमा हुनह
े का िनिम्त

् १७ जसो लेिखएको छ, “मैले
पिन हो, िकनिक अॄाहाम हामी सबैका िपता हुन।

ितमीलाई धेरै जाितह का िपता बनाएको छु ।” जुन परमेँवरमािथ अॄाहामले
िवँवास गरे , उहाँको

् उहाँले मरे काह लाई
िंटमा उनी हामी सबैका िपता हुन।

पिन जीवन िदनुहन्ु छ, र अिःतत्वमा नभएका थोकह लाई बोलाई अिःतत्वमा

ल्याउनुहन्ु छ।

१८ “ितॆा सन्तान पिन यःतै असं ख्य हुनछ
े न्” भनेर परमेँवरले

भन्नुभएअनुसार, आशा पटक्कै नहुँदा पिन अॄाहामले आशा राखी िवँवास गरे , र

यसरी उनी धेरै जाितह का िपता बने। १९ ूाय: सय वषर् पुिगसकेका अॄाहाम

मरे तल्ु य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझरे पिन

िवँवासमा कमजोर भएनन्। २० परमेँवरको ूित ाबारे कुनै श ाले उनलाई

डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो िवँवासमा दि॑लो भएर उनले परमेँवरलाई

मिहमा िदए। २१ ूित ा गनुभ
र् एको कुरा परमेँवरले गनर् पिन सक्नुहन्ु छ भन्ने
अॄाहामलाई पूरा िनँचय िथयो। २२ यसैकारण पिन उनको िवँवास “उनको

िनिम्त धािमर्कता गिनयो।” २३ धािमर्कता “गिनएको हो” भन्ने यो वचन उनैको
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खाितर माऽ लेिखएको होइन, २४ तर हाॆा िनिम्त पिन हो। हामी जसले येशू
हाॆा ूभ ुलाई मरे काह बाट जीिवत पानुह
र् न
े ािथ िवँवास गछ , यो हाॆा िनिम्त
ु म

पिन गिननेछ। २५ उहाँ हाॆा अपराधह का िनिम्त मािरनुभयो, र हामीलाई धमीर्

तुल्याउनलाई जीिवत पािरनुभयो।"
उत्पि

१६को घट्नाले अॄाममा िवँवासको कमी िथयो भनेर

दे खाएको िथयो। उनको आित्मक याऽामा परमेँवरसँगको सम्बन्ध केही
ु एको िथयो।
समयको िनिम्त टु टेको िथयो। त्यस समय परमेँवर मौन हुनभ

फेिर पिहलो पल्ट अिहले, परमेँवर बोल्नुहन्ु छ। परमेँवरले अॄामसँग फेिर

ँ
सम्बन्ध ःथापना गनुह
र् न्ु छ र उहाँले उनीसँग बाँध्नु भएको करारलाई औल्याउन

(उत्पि

१५:१८) उनलाई िठक ठाउँमा फेिर ल्याउनुहन्ु छ।

अब परमेँवरले अॄामलाई उनीसँग गरे को करारको िचन्ह िदनुहन्ु छ।

त्यो िचन्ह िथयो अॄाम र उनका पिरवार र उनीसँग रहे का सम्पूणर् पु ष
सदःयह ले गनुप
र् न खतना। यस खतनाको रीितमा रगत समावेश भएको
हुन्छ। खतनाको रीित अॄाहमबाट नै सु

भएको िथएन। हे नह
र्ु ोस् ूःथान

४:२४,२५ "(मोशाकी ौीमती) िसप्पोराले एउटा चकमकको कदर् िलएर
आफ्नो छोराको खलड़ी च्वा ै काटे र मोशाको खु ामा छु वाइन्, अिन ितनले

ु न्ु छ।” २६ यसै ले परमूभल
ु े
भिनन्, “तपाईं मेरो िनिम्त रगतको दुलहा हुनह

ितनलाई छोिड़िदनुभयो। ितनले खतनाको कारणले गदार् भनेकी िथइन्, “तपाईं
ु न्ु छ।”
रगतको दुलहा हुनह

खतनाको बारे मा बाइबलका िव ानह को बीचमा िविभ

तकर्ह

छन्,

य िप, यो बिलको सन्दभर्मा बुझ्न सिकन्छ। खतना गिरँदा परमेँवरको
धािमर्कता अॄामलाई ओढाइिदएको िथयो (रोमी ४:११)।
यो खतनाको करारको अक उल्लेखनीय पक्ष भनेको यसले मसीहको

ँ
ँ छ (उत्पि
बारे मा गिरएको पिहलो भिवंयवाणीलाई औल्याउ

१७:७सँग उत्पि

३:१५ तुलना गनुह
र् ोस्)। ती दुई पदह को बीचमा भएको समानान्तर अथर्ले

यो

बताउँदछ

िक

परमेँवरले

अॄामलाई

िदनुभएको

ूित ामा

केवल

मािनसह को भौितक जन्मको बारे मामाऽ चासो दे खाउनुभएको िथएन, तर

यसमा पृथ्वीका सम्पूणर् मानव ूाणीलाई उपलब्ध हुने आित्मक ूित ा पिन

त्यसमा समावेश भएको िथयो। जब "अनन्तको करार" (उत्पि

१७:७) भनेर

उल्लेख गदर्छ त्यसले मसीहको कामलाई सम्बोधन गरे को हुन्छ। त्यो हो,
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जसले भी लाई िवँवास ारा महण गछर् र जो त्यस िवँवासमा िहँड्छ त्यसलाई
भी को बिलले अनन्त जीवन िदनेछ भ े बाचा (रोमी ६:२३, िततस १:२)।

अनन्त भिवंयको ूित ाले गदार् अॄाम र साराईको नाउँमा भएको

पिरवतर्न पिन घटलाग्दो छ। ितनीह को पिरवितर्त नाउँले ितनीह को बतर्मान

ूित ालाई जनाउँछ। अॄामको अथर् "सम्मािनत िपता" हो भने साराईको अथर्
"मेरी राजकुमारी" (अथर्त ् अॄामको िनिम्त राजकुमारी)। ितनीह को नयाँ

नामा रणले ितनीह को भिवंयलाई औल्याइएको िथयो: अॄाहमको अथर् "धेरै

रा ह का िपता" र साराको अथर् सबैको राजकुमारी। ती नाउँह को िबपिरत

इसहाकको नाउँ "ऊ हाँःनेछ" भनेर परमेँवरले नै उनको नाउँ राख्नुभएको

िथयो। यसले अॄाहमको हँसीलाई याद िदलाउँछ। बाइबलमा यो नै पिहलो
हाँसोको लेखा रािखएको छ (उत्पि

१७:१७); बुढेस काल लागेको अॄाहम

र उमेर गइसकेको साराईले छोरो पाउँछ भ े परमेँवरको वचन सुन्दा उनी

श ाले गरे र हाँसेका िथए वा उनी अचम्म मानेर पिन हाँसेको हुनपु दर्छ। जे

भएतापिन, परमेँवरले ःप

पमा उनलाई िदनुभएको ूित ालाई उनले िवँवास

गरे तापिन त्यस ूित ामा रिहरहन अॄाहमले परमेँवरमािथको िवँवास र
भरोसाको िनिम्त सं घषर् नै गनुप
र् रे को िथयो।

कितपय समयमा हामी िवँवासमा रहन सं घषर् गनुप
र् छर् तैपिन अॄाहमले
जःतै िवँवासमा अटल भएर बःन हामी कसरी िसक्ने? बेला बेलामा आउने
सं घषर् र श ाको बाबजुद पिन परमेँवरमािथ आःथा र भरोसा राख्न हामी िकन
छोड्नुह ु ?
४. ूित ाको पुऽ
ूत्येक पु षलाई गिरएको खतनाको अिन्तम उत्पि

१७:२३-२७ मा

उल्लेख गिरएको छ। यसमा इँमाएलमाऽ होइन अॄाहमको पिरवार, कामदार
र उनको सरं क्षणमा रहे का सम्पूणर् पु षलाई खतना गराइएको उल्लेख छ।
कोल kol, अथार्त ् "सबै" तथा "ूत्येक" भ े शब्द उत्पि

१७:२३,१७मा

चारपल्ट उल्लेख गिरएको छ। यस पृ भूिममा परमेँवर फेिर अॄाहमकहाँ

दे खा पनुभ
र् एर "इसहाक"को जन्म हुने ूित ालाई अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। आगन्तुक वा पाहुनाह लाई अितिथ

सत्कार गन अॄाहमको व्यहोराबाट हामी के िसक्न सक्दछ ? अॄाहमको अितथी

सत्कारलाई परमेँवरले गनुभ
र् एको व्यवहारलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गनुर्
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हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्, "१ िदउँसोको गमीर्मा मॆेका फलाँटका

खह नेरको आफ्नो

पालको ढोकामा अॄाहाम बिसरहँदा परमूभ ु ितनीह कहाँ दे खा पनुभ
र् यो। २

ँ ा उठाएर हेरे, र आफ्नो सामु तीन जना मािनसह
ितनले आफ्ना आख

उिभरहेका

दे खे। उनीह लाई दे खेर ितनी पालको ढोकाबाट भेट गनर्लाई कुदे र गए, र
भूइँसम्म िनहुरेर दण्डवत् गरे । ३ ितनले भने, “हे मेरा ूभ ु, ममािथ तपाईंको

िनगाह हुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो दासकहाँबाट त्यसै नजानुहोस्। ४ म केही

पानी ल्याउनेछु, र तपाईंह

आफ्ना पाउ धुनहु ोस्, र यही

गनुह
र् ोस्। ५ म गएर केही रोटी ल्याउनेछु, र खाएर तपाईंह

त्यसपिछ माऽ जानुहोस्, िकनभने यसैको िनिम्त तपाईंह

खमुिन आराम

थकाइ मानुह
र् ोस्,
आफ्नो दासकहाँ

आउनुभएको होला।” उनीह ले भने, “जाऊ, ितमीले भनेअनुसार गर।” ६ तब
अॄाहाम झ ै पालमा साराकहाँ गएर भने, “तु न्तै पाँच पाथी मिसनो पीठो तयार

गरी मुछेर रोटी बनाऊ।” ७ अॄाहाम आफैचािहँ बथानितर कुदे र गए, र एउटा

किललो र असल बाछो छानेर आफ्नो नोकरलाई िदए, र त्यसले तु न्तै त्यो

पकायो। ८ तब ितनले दही, दूध र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगेर
उनीह का सामु टक्र्याए। उनीह ले नखाउञ्जेल ितनी उनीह कै निजक
उिभरहे। ९ अिन उनीह ले ितनलाई सोधे, “ितॆी पत्नी सारा कहाँ िछन्?” ितनले

भने, “ितनी त पालमा िछन्।” १० तब परमूभ ुले भन्नुभयो, “आउँदो साल यही

समयमा म िनँचय नै ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र हेर,् ितॆी पत्नी साराले एउटा
छोरो जन्माएकी हुन्छे ।” साराले चािहँ यो कुरो पालको ढोकाबाट उहाँको

पिछिल्तर सुिनरहेकी िथइन्। ११ अॄाहाम र सारा वृ

िथए र ितनीह को

उमेर धेरै ढिल्कसकेको िथयो। साराको रजःवला पिन बन्द भइसकेको िथयो।
भइसकेकी छु , र मेरा

१२ यसकारण सारा मनमनै यसो भन्दै हाँिसन्, “म वृ
पित पिन वृ

भइसक्नुभएको छ, र के मलाई यो सुख हुन्छ र?” १३ तब

परमूभ ुले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ ‘बूढ़ी भएर पिन मैले छोराछोरी पाउने’ भनेर

सारा िकन हाँसीन्? १४ परमूभ ुको िनिम्त कुनै कुरो किठन छ र? आउँदो साल

तोिकएकै समयमा म ितमीकहाँ फिकर्आउनेछु, र साराको एउटा छोरा हुनछ
े ।”

ँ ” िकनभने ितनी
१५ तर साराले यसो भन्दै इन्कार गिरन्, “म हाँःदै हाँिसन।
डराइन्। तर उहाँले भन्नुभयो, “ितमी हाँसेकै हो" (उत्पि

१८:१-१५), र "६

तर परमेँवरको वचन िवफल भएको होइन। िकनिक इॐाएलबाट जन्मेका सबै

इॐाएल होइनन्, ७ न त अॄाहामका सन्तान हुँदैमा सबै ितनका छोरा-छोरी
्
हुन।

तर

धमर्शाःऽमा

भनेअनुसार, “इसहाकबाट
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नै

ितनीह को

सन्तान

गिननेछ।” ८ यसको अथर्, शरीरबाट जन्मेकाह
करारबाट उत्पन्न भएकाह

परमेँवरका सन्तान होइनन्, तर

् ९ त्यस ूित ाले यसो
नै अॄाहामका सन्तान हुन।

भन्दछ, “तोिकएको समयमा म फकर आउनेछु, र साराको एउटा छोरो हुनछ
े "

(रोमी ९:६-९)।

ती पाहुनाह

भ े कुरामा ःप

(िहॄू १३:२) को िथए सो अॄाहमलाई थाहा नै िथयो

छै न। य िप, ती पाहुनाह मा एक जना परमेँवर नै

ु न्ु छ भनेर उनले थाहा पाएका िथए भनेर उनको व्यवहारले दे खाएको
हुनह
िथयो। गमीर्को मौसममा िदउँसो घामबाट जोग्न

खह को मुिन रहे को आफ्नो

पालको ढोकामा उनी बिसरहे का िथए। यःतो मौसमको समयमा पाहुनाह

म भ ुिममा कमै आउँथ्यो। सायद कोही आउला भनेर उनले चाहना गिररहे को
आए तब उनी ितनीह कहाँ दगुरेर गए

हुनसक्थ्यो। जब ती मािनसह
(उत्पि

१९:९)। ९९ वषर्को अॄाहम पाहुनाह लाई भेट्न दगुरेको

ँय त

रमाइलो नै होला। ितनीह मध्ये एक जनालाई उनले आडोनाइ, वा "मेरो

ूभ ु" (उत्पि

१८:३) भनेर उनले सम्बोधन गरे का िथए। यो सम्बोधन

ूायजसो परमेँवरलाई गिरन्छ (उत्पि

२०:४, ूःथान १८:३)। अिन

ितनीह को लािग खाना तयार पानर् उनी हतार मान्छन् (उत्पि

१८:६,७)।

उनी ितनीह को निजकै बसे। ितनीह को सत्कार गनर्, सेवा गनर् र खाना
ख्वाउन उनी सिबय भएका िथए (उत्पि

१८:८)।

ःवगर्का जीवह लाई अॄाहमले गरे का अितथी

सत्कार ूेरणादायी

अनुकरणीय उदाहरणको नमुना िथयो भनेर पावलले बताउदछ (िहॄू १३:२)।
अझ भ े हो भने, आगन्तुकह लाई सम्मानपूवक
र्
सत्कार गनर् अॄाहमले
दे खाएको

व्यवहारले

अितथी

सत्कारको

दशर्न

वा

िव ालाई

दे खाउँछ।

अपिरिचत मािनसह को सम्मान गनुर् र सेवा गनुर् केवल राॆो िश ाचार

दे खाउनुमाऽ होइन। बाइबलले ःप सँग जोड गदर्छ िक अितथी गनुर् ूत्येकको

धािमर्क कतर्व्य हो। यो त परमेँवर आफैलाई लिक्षत गिरएको जःतै हो (म ी

२५:३५-४०)। यो अचम्म मा ुपदर्छ िक परमेँवर

भोकाउनु भएको र

आवँयकता भएको िवदे शी भनेर आफूलाई िचनाउनुभएको िथयो। अॄाहमको

उदारतालाई उहाँले ःवीकारे का िथए।
फेिर

अक

पक्षमा

हे न

हो

भने,

मानवीय

क्षेऽमा

परमेँवरको

हःतक्षेपले उहाँको अनुमह र मािनसह लाई दे खाउन चाहनुभएको ूेमलाई

दे खाउँदछ। परमेँवरको यो आगमनले भी को पिहलो आगमनको ूितध्वनी
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गदर्छ। उहाँ ःवगर्को घर छोड्नभयो र मानवताको सेवा गनर् मानवीय सेवक
ु यो (िफिलप्पी २:७,८)। अॄाहमकहाँ परमेँवर दे खापनुभ
हुनभ
र् एकोले उहाँको
ूित ाूित उहाँ ूितव

ु एको दे खाउँदछ (उत्पि
हुनभ

पछािड लुकेकी सारा उहाँले दे ख्नुहन्ु छ (उत्पि

१८:१०)। आफ्नो

१८:१२) र उनको

अत्यन्तै

िभऽी सोच उहाँलाई थाहा छ। उहाँलाई थाहा िथयो िक उनी हाँिसन्। उहाँले
नै िकटान गरे र उनी हाँसेकी िथइन् भनेर उल्लेख गिरएको छ। उनको

र् न्ु छ।
श ालाई नै िनवारण गरे र उहाँको वचनलाई उहाँले पूरा गनुह
"ितनीह ूित

उदार

भएर

अितथी

सत्कार

गन

भन्दा

परमेँवर

भोकाएका र िवदे शी भनेर" आफूलाई िचनाउनुभएको परमेँवरको बारे मा ध्यान
िदएर सोच्नुहोस्। यो अवधारणा याद गिरराख्नु िकन मह वपूणर् छ?
५. सोडोममा लोत
अॄाहमको

भिवंयवाणीय

सेवाकायर्मा

लोतूित

उनले

दे खाएको

िजम्मेवारीलाई कसरी ूभाव पारे को िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "१६ तब ती पु षह

त्यहाँबाट सदोमितर हेन र् लागे। अॄाहाम उनीह िसत अिल परसम्म बाटो

दे खाउन गए। १७ परमूभ ुले भन्नुभयो, “मैले गनर् लागेको काम के अॄाहामबाट
लुकाएर राखू ?ँ १८ अॄाहामबाट एउटा ठू लो र शिक्तशाली जाित बन्नेछ, र

त्यस ारा नै पृथ्वीका सबै जाितह ले आिशष् पाउनेछन् १९ िकनभने त्यसले
आफ्ना छोराछोरीह

र घरानालाई धमर् र न्याय गरे र परमूभ ुको मागर् पालन

गनर्लाई आ ा िदओस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु । यसैले नै परमूभ ुले
अॄाहामिसत गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गिरिदनुहन
े ।”
ु छ
भन्नुभयो, “सदोम र गमोराको िव

२० तब परमूभ ुले

मा ठू लो आवाज उठे को छ, र ितनीह का

पाप सा॑ै ज्यादा भएका छन्। २१ अब त्यही आवाजअनुसार ितनीह बाट यो

काम भएको हो िक होइन भनी हेनल
र् ाई म तल ओ र जानेछु। होइन रहेछ भने
मलाई थाहा हुनछ
े ।” २२ यसकारण ती पु षह

त्यहाँबाट झरे र सदोमितर

गए। तर अॄाहामचािहँ अझै परमूभ ुकै सामु उिभरहे। २३ तब अॄाहामले

ँ धमीर्ह लाई पिन सवर्नाश गनुह
निजक गएर उहाँलाई भने, ‘के दुंटह सग
र् न
े ?
ु छ

२४ त्यस सहरमा पचास धमीर् जन रहेछन् भने, के त्यसमा भएका पचास धमीर्
जनका िनिम्त त्यस सहरलाई नजोगाएर नंट पानुह
र् न
े र? २५ दुंटका साथमा
ु छ

धमीर् जनलाई मान काम तपाईंबाट किहल्यै नहोस्। धमीर्को दशा पिन दुंटको

जःतै हुन ु त तपाईंबाट पर रहोस्। सारा पृथ्वीका न्यायकतार्ले उिचत न्याय

१०५

गनुह
र् न्ु न र?” २६ परमूभ ुले भन्नुभयो, “सदोम सहरिभऽ पचास धमीर् जन पाए ँ

भने म ितनीह का खाितर जम्मैलाई छोिड़िदनेछु।” २७ अॄाहामले भने,

ँ
“हेनह
र्ु ोस्, म केवल माटो र खरानी माऽ भएर पिन परमूभ ुसँग कुरा गनर् आट
गरे को छु । २८ पाँच कम पचास जना धमीर् जन त्यहाँ रहेछन् भने, केवल पाँच

माऽ घटी भएकामा सारा सहरै तपाईं नाश गनुह
र् न
े ?” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ
ु छ

ँ ” फेिर ितनले भने, “त्यहाँ चालीस रहेछन्
पतालीस पाए ँ भने म त्यो नाश गनछै न।

ँ ”
भने?” २९ उहाँले भन्नुभयो, “चालीस जनाका खाितर पिन म त्यसो गनछै न।

३० तब ितनले भने, “परमूभ ुलाई िरसानी नभए म अझै बोल्नेछु। यिद त्यहाँ

तीस जना पाइए भने?” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ तीसै पाए ँ भने पिन म त्यसो

ँ गिररहेछु।
ँ ” ३१ ितनले भने, “हेनह
र्ु ोस्, परमूभ ुसँग मैले कुरा गन आट
गनछै न।

बीस जना पाइए भने?” उहाँले भन्नुभयो, “बीस जनाका खाितर पिन म नाश

ँ ” ३२ अिन ितनले भने, “परमूभ ुलाई िरसानी नहोस्। अब एक पल्ट
गनछै न।

माऽ बोल्नेछु। यिद त्यहाँ दश जना पाइए भने?” उहाँले भन्नुभयो, “दश जनाका

ँ ” ३३ अॄाहामिसत कुरा गिरसक्नुभएपिछ
खाितरमा पिन म त्यो नाश गनछै न।
परमूभ ु गइहाल्नुभयो, र अॄाहामचािहँ आफ्नो ठाउँमा फक" (उत्पि

३३) र "१ साँझमा ती दुई ःवगर्दूतह

१८:१६-

सदोममा आए। त्यस बेला लोत

सदोमको मूल ढोकामा बिसरहेका िथए। उनीह लाई दे खेर लोत भेट गनर् उठे ,

र भूइँसम्म िनहुरेर दण्डवत् गरी भने, २ “हजूर, कृपा गरी आफ्नो दासको घरमा
पाल्नुहोस्, र त्यही ँ रात िबताउनुहोस्। तपाईंह आफ्ना पाउ धुनहु ोस् र िबहान
ँ ँ, हामी बािहर चोकमा नै सुत्नेछ ।”
सबेरै उठे र जानुहोस्।” उनीह ले भने, “अह

३ ितनले उनीह लाई ज्यादै िढपी लाएर िबन्ती गरे । यसैले उनीह

ितनको

साथ लागेर ितनको घरमा गए। ितनले उनीह लाई भोज िदए, र खिमर

नहालेको रोटी बनाएर उनीह का सामुन्ने रािखिदए, र उनीह ले खाए। ४
उनीह
मािनसह

सुत्न अिघ सदोम सहरका के युवक के बूढ़ा एउटै पिन नछोड़ी जम्मै

आएर लोतको घर िर ै घेरे। ५ ितनीह ले लोतलाई बोलाएर भने,

ु ी ितमीकहाँ आएका मािनसह
“बेलक

कहाँ छन्? उनीह लाई यहाँ बािहर

ँ
हामीकहाँ ल्याऊ, र हामी उनीह सग
भोग गर ।” ६ लोत ढोकाबािहर
ितनीह कहाँ गएर ढोकाचािहँ आफ्नो पिछिल्तर थुिनिदए, ७ र ितनीह लाई भने,

र् ोस्। ८ कुनै मािनसिसत
“हे मेरा दाजुभाइ हो, कृपा गरी यःतो दुंट काम नगनुह

सहवास नभएका मेरा दुई छोरीह

छन्। ब

म ितनीह लाई नै तपाईंह कहाँ

बािहर ल्याइिदनेछु। तपाईंह को इच्छाअनुसार ितनीह िसत व्यवहार गनुह
र् ोस्।
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तर यी मािनसह लाई केही नगनुह
र् ोस्, िकनिक उनीह

मेरो छानामुिन आएका

ँ
“हामीसग

हाॆो

्
मेरा पाहुना हुन।”
९ तर ितनीह ले भने, “पिछ ह ।” अिन ितनीह ले भने,
बसोबास

गनर् आएको

यो

मािनस

अब

न्यायकतार्

हुन

ँ ाई हामी नराॆो व्यवहार गनछ ।” तब
खोज्दोरहेछ। अब उनीह लाई भन्दा तल

ितनीह ले लोतलाई घचेटे, र ढोका फोनर्लाई अिग बढ़े । १० तर िभऽका ती

दुई मािनसह ले आफ्ना हात बढ़ाएर लोतलाई तानी आफूकहाँ घरिभऽ हुले, र
ढोका थुिनिदए, ११ र उनीह ले घरका ढोकानेर भएका साना-ठू ला जम्मै

मािनसह लाई अन्धा पािरिदए। तब ती मािनसह ले ढोका भे ाउन सकेनन्।
ँ यहाँ अ
१२ ती दुई मािनसह ले लोतलाई भने, “ितमीसग

िक छोराछोरीह , अथवा सहरमा ितॆा अ

कोही छन्? जुवाइँ,

जो भए पिन ितनीह लाई िलएर यस

ठाउँबाट िनःकेर जाऊ, १३ िकनभने हामी यस ठाउँलाई नंट पानछ , िकनिक
यहाँका मािनसह का िव

मा उठे को आवाज परमूभ ुको अिग यित ठू लो भएको

छ िक यस सहरलाई सवर्नाश गनर् परमूभ ुले हामीलाई पठाउनुभएको छ।”

१४ यसैकारण आफ्ना छोरीह लाई िववाह गनर् माग्ने जुवाइँह कहाँ गएर

लोतले भने, “उठ, यस ठाउँबाट गइहाल, िकनभने परमूभ ुले यो सहर नंट
पानुह
र् न
े ।” तर जुवाइँह लाई त ितनले ठ ा गरे जःतो लाग्यो। १५ उज्यालो
ु छ

हुन लाग्दा ती दूतह ले लोतलाई यसो भनेर आतुरी लाए, “उठ, ितॆी पत्नी र

यहाँ भएका ितॆा दुई छोरीह लाई िलएर गइहाल, नऽता यस सहरले पाउने
सजायमा ितमी पिन भःम हुनछ
े ौ।” १६ जब ितनले आलटाल गिररहे, तब ती

मािनसह ले ितनका, ितनकी पत्नीका र दुवै छोरीह का हात समातेर सहरबािहर

ल्याए। िकनभने परमूभ ुको दया ितनीह मािथ िथयो। १७ ितनीह लाई बािहर
ल्याएपिछ उनीह मा एक जनाले भने, “आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, फकर
पछािड़ नहेर, र बसीमा कतै पिन नअिड़नू, तर पहाड़ितर भाग, नऽता ितमीह
भःम हुनछ
े ौ।” १८ तब लोतले उनीह लाई भने, “हजूर हो, त्यसो नहोस्। १९
हेनह
र्ु ोस्, तपाईंह को दासले तपाईंह को अनुमह पाएको छ, र मेरो ूाण बचाएर

तपाईंह ले मलाई ठू लो क णा दे खाउनुभएको छ। म पहाड़ितर भाग्न सिक्दन,ँ

नऽता यस िवपि मा परे र म मनछु । २० हेनह
र्ु ोस्, ऊ त्यो सहर भाग्नलाई
निजकै छ, र त्यो सानो पिन छ। मलाई त्यही ँ नै भाग्न िदनुहोस्– त्यो सा॑ै सानो

छै न र? त्यहाँ गए मेरो ूाण बाँच्ला।” २१ उनले ितनलाई भने, “हेर, यस

िवषयमा मैले ितॆो िबन्ती महण गर। ितमीले भनेको सहरलाई चािहँ म भःम
ँ २२ चाँड़ो गरे र त्यही ँ नै भािगजा, िकनिक ितमी त्यहाँ नपुगञ्ु जेल म
गनछै न।
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ँ ” (यसैले त्यस सहरको नाउँ सोअर रािखयो।) २३ लोत
केही गनर् सिक्दन।
सोअरमा पुग्दा सूय र् उदाइसकेको िथयो। २४ तब परमूभ ुले सदोम र
गमोरामािथ आकाशबाट आगो र गन्धक बसार्उनुभयो। २५ यसरी उहाँले ती
सहरह

र जम्मै बसी र सहरह का सबै बािसन्दाह

र जिमनमा उॆेका सबै

थोक सवर्नाश गिरिदनुभयो। २६ तर लोतकी पत्नीले पछािड़ फकर हेिरन्, र
ितनी नूनको थाम भइहािलन्।

२७ अॄाहाम सबेरै उठे र ितनी परमूभ ुको सामु

उिभएको ठाउँमा गए। २८ ितनले तल सदोम, गमोरा र बसीका सबै जग्गाितर

हेरे। र त्यस ठाउँबाट धू वाँ भ ीको धू वाँजःतै मािःतर उिठरहेको ितनले दे खे।
२९

यसरी

बसीका

सहरह

सवर्नाश

गनुह
र् ँद
ु ा

परमेँवरले

अॄाहामलाई

सम्झनुभयो। लोत बसेको सहरलाई उहाँले नंट पानुह
र् ँद
ु ा त्यस सवर्नाशको

बीचबाट लोतलाई िनकाल्नुभयो" (उत्पि

१९:१-२९)।

अॄाहमको छोरो हुनेछ भनेर परमेँवरले आफ्नो ूित ालाई पु:न

दोर्याउनुभएको िथयो। त्यो शुभसमाचारलाई पन्छाएर अॄाहमले सोडोममा

रहे को आफ्नो भितजाको भिवंयको बारे मा परमेँवरसँग ितॄ पमा छलफलमा

ु ो भूिमकामा केवल परमेँवरको इच्छा
सं लघ्न भए। अॄाहम अगमवक्ता हुनक

उनमा ूकट गनर्माऽै नभएर दु ह को िनिम्त पैरवी वा िबिन्त गनर् पिन

उनलाई च ुिनएको िथयो। िहॄू वाक्य "परमेँवरको सामु अॄाहम उिभए"

(उत्पि

१८:२२)को अथर् उनी ूाथर्ना वा परमेँवरसँग िबिन्त गिररहे का िथए

भ े जनाउँछ।

यथाथर्मा भ े हो भने, अॄाहमले परमेँवरलाई च ुनौित िदन्छन् र

् आफ्नो भितजा लोत
सोडोमलाई नाश नगनर् बहस अथार्त ् मोलतोल गछर्न।
् ५० जनामाऽ
त्यहाँ भएकोले पिन उनलाई बचाउन परमेँवरसँग पैरवी गछर्न।
धमीर् भएको भए सोडमको नाश गनुह
र् न्ु छ र? (बाइबलका िविभ
सोडोमको जनसं ख्या िविभ

िव ानह ले

िदएतापिन कसै कसै ले पाँच लाख िथए भनेर

िनँकषर् िनकालेका छन्-अनुवादक)।

परमेँवरले ५० जनामाऽै भएपिन नाश नगन वचन अॄाहमलाई

िदनुभएको िथयो। सोडोममा रहे को ूत्येक मािनसको बारे मा उहाँलाई थाहा छ
र् न्ु छ। परमेँवरको
र उहाँले कितजना धमीर् छ वा छै न भनेर पिन िगन्ती गनुह

्
जवाफपिछ अॄाहम चिकत हुँदै उनले ५० जनाबाट दश जनालाई झाछर्न।
त्यितमाऽै भएपिन आफूले त्यस सहरलाई नाश नगन वचन परमेँवरले
दोहोर्याउनुहन्ु छ।
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जब लोतकहाँ दुई ःवगर्दूतह

अथार्त ् पाहुनाह

लोतलाई चेतावनी

िदन आएका िथए, तब ितनीह लाई सोडोमका मािनसह ले के गनर् चाहे का
िथए, त्यो कथा पढ्दा ती मािनसह
दे खाउँछन् (उत्पि

कितको खराब र दु

१९:१-१०)।

ती

दे शका

भएका िथए भनेर

मािनसह

मानिसक पमै

ु न भएको हामी दे ख्छ । ितनीह माऽ होइन ितनीह को विरपिर रहे का
असं तल

रा का मािनसह

पिन दु

नै िथए। त्यसकारण, िवःतारै ितनीह लाई पिन

ितनीह को भूिमबाट हटाइएको िथयो (उत्पि

१५:१६)।

"सोडोमको अिःतत्वको अिन्तम रात आइरहे को िथयो। दु

र

आत मा होिमन चाहने सहरमािथ परमेँवरको ूितशोधको भावनाका बादलह
झुिम्मरहे का िथए। तर, मािनसह ले आफ्ना पाप र दु

ःवभावबाट आउने

पिरणामह को बारे मा महसुस गरे का िथएनन्। जब परमेँवरका दुतह

त्यस

सहरलाई नाश गन लआयले अिघ बिढरहे का िथए तब त्यस दे शका मािनसह
मोजमज्जा, धनदौलत कमाएर सम्प

हुने जःता मिनिःथितमा हराइरहे का

िथए। अिन्तम िदन पिन अ

कुनै िदन जःतै िथयो। रमाइलो र सुरिक्षत

त्यस दे शको ूाकृितक सौन्दयर्

ँयमा त्यस घामको िकरण छाइरहे को िथयो।

ु ीको समय ओलको िथयो। जब घाम अःतायो तब
ठािनएको सहरलाई बेलक
ु ीको
बेलक

िशतल

हावामा

त्यस

सहर

नुहाइरहे को

मनबहलाउने मनोरञ्जन, खानिपनमा मािनसह
रमाइलो गनर् मािनसह

िथयो।

मोजमज्जा,

व्यःत िथए। ूत्येक क्षण

यताउित घुिमरहे का िथए।"-एलेन जी

ाइट, ूोफेटस

एण्ड िक स्, पृ. १५७,१५८बाट

पान्तिरत।

परमेँवरले बचाउनुभयो (उत्पि

१९:१५)। अॄाहमले माग गरे को १०

आिखरमा लोत, उनकी ौीमती, र उनका दुई छोरोह लाईमाऽै

जनाभन्दा आिधमा पिन कमैलाईमाऽ परमेँवरले नाश गनुभ
र् एन। िववाहको
िनिम्त कुरा िमलाइसकेका हुनेवाला लोतका ज्वाईँह

उडाएर सहरमै बसे (उत्पि

उनको चेतावनीलाई हँसी

१९:१४)।

त्यसबेलाको अत्यन्तै सौन्दमर्य दे श आिखरमा नाश भयो। िहॄ ु शब्द

hafakh हाफख वा "भंम, न , सवर्नाश" हो जुन उत्पि

१९:२१,२५,२९मा

धेरै पल्ट दोहोर्याइएको छ। यसलाई बाइबलको पिछका लेखह मा सोडोमको

िबनाशको भनेर उल्लेख गिरएको छ (व्यवःथा २९:२३, आमोस ४:११)।

त्यसको अथर् दे श िवपिरत िदशामा गएको भ े जनाउँछ। जलूलयले पिन

परमेँवरको सु को सृि को अवःथालाई उल्टोपाल्टो पािरएको िथयो (उत्पि

१०९

६:७)। सोडोमको नाशले त्यो दे श अदन बगचा जःतो सौन्दमर्य (उत्पि
१३:१०) अवःथाबाट उल्टो गएको िथयो। सोडोमको नाशले अन्तको समयको

नाश हुने कुराको गवाही पिन हो भनेर हामीलाई सचेत गराइएको छ (यहू दा

७)।

उपसं हार:
एलेन जी

ाइटको पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको पृ. ३७०-३७३को लेख "द ल

एण्ड द कभनान्टस्।"
सोडोमका

मािनसह को

नाश

नहोस् भनेर अॄाहमले

ितॄतासाथ परमेँवरसँग अनुनय िबन्ती गरे का िथए (उत्पि
दु ह

धै यत
र् ा

र

१८:२२-२३)।

पापले गदार् नाशै हुनेभएतापिन ितनीह को लािग हामीले ूाथर्ना गनुप
र् छर्

भ े कुरो अॄाहमले हामीलाई िसकाउँदछ। अक कुरो परमेँवरले अॄाहमको
ूाथर्नालाई धै यत
र् ापूवक
र्
सु ुभएर िठकै छ १० जनामाऽै भएपिन नाश नगन
उहाँको ूण एक बािन्तकारी सोच हो। बाइबलका िव ान गरहाडर् हे सेलले

ँ
ँ छन्, "दण्डको िनिम्त पिखर्रहे का पापी अधमीर् समाजको बीचमा
यसरी औल्याउ

रहने परमेँवरका िनद ष जनह को माझमा एक अत्यन्तै बािन्तकारी तर
पुरानो नै हो सोच ूःतुत गिरएको छ। परमेँवरका जनह

भ े सबैले

ु ेका धमीर् सन्तान पापी र
त्यसलाई मनन गनुर् ज री छ: परमेँवरका बचेखच
अधमीर् मािनसह को बीचमा रहनुभन्दा त्यस पूरै समाजलाई सुरिक्षत गदर्

ु ेका सन्तानको िनिम्त य े ले आफ्नो
सक्दछ। परमेँवरका धमीर् र बचेखच

धािमर्कतामा (tsedaquah टे ःडाक्व) दु

सहरलाई क्षमा िदन सक्नुहन्ु छ। यो

अवधारणा य े का पुऽ येशूले धेरैलाई मुिक्त िदने भिवंयवाणीमा उच्चारण

गिरएको छ।"-गेरहाडर् एफ. हासेल, द रे मनान्ट: द िहःटोरी एण्ड िथयोलोजी

अभ द रे मनान्ट आइिडया ृम जेनिसस टु आइजाया, तेॐो सं ःकण (बेिरयन
िःू , आन्ि,ु १९८०), पृ. १५०,१५१बाट
"सोडोमका मािनसह

पान्तिरत)।

फसेको जःतै हाॆा विरपिर मािनसह

अत्यन्तै

िनराश र डरलाग्दो अवःथामा छन्। ूत्येक िदन परमेँवरले बाँच्न िदनुभएको
अवसर मािनसह ले गुमाइरहे का छन्। ूत्येक घन्टा वा पल परमेँवरको

दयाको पहुँचभन्दा मािनसह
िबनाशबाट मािनसह
हातह

बािहर गइरहे को दे खाइरहे को छ। यस भयानक

जोिगन चेतावनी िदने आवाजह

समात्ने मािनसह

खोइ? मृत्युबाट रोक्न

खोइ? िबनॆ र सुरिक्षत िवँवासमा रहे का जनह ले

११०

परमेँवरसँग ितॄताकासाथ पैरवी वा िबन्ती गिररहनुपदर्छ। तर, ितनीह
खोइ? अॄाहमको आत्मा वा जोश भी कै आत्मा वा जोश िथयो। पापीह को

िनिम्त पैरवी वा िबन्ती गन महान् िबन्तीकतार् परमेँवरको आफ्नै पुऽ
ु न्ु छ। मािनसको मुिक्तको मोल ितनर् आफूले च ुकाएको मूल्यले मािनस
हुनह

कितको अमूल्य छ भ े मूल्या न केवल ूभ ु येशू भी लेमाऽ गनुभ
र् एको छ।"-

एलेन जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. १४०बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ. केवल इन्िे णी र खतना "करारको िचन्ह" भनेर सम्बोधन गिरएको
आ.

छ। ती दुईको बीचमा के समानता र िभ ता छ?

परमेँवरबाट बोलालहत भएतापिन, ूायजसो िवँवासको धरोहर भनेर

नयाँ करारले सम्बोधन गिरएतापिन बेलाबेलामा अॄाहम िवँवासमा

च ुकेका िथए। उनको जीवनबाट के पाठह

िसक्नुपछर् र पदन?

ु एकोले परमेँवरले दु
इ. परमेँवर ूेमको परमेँवर हुनभ
रमाउन

चाहनेह लाई

् हामी
तकर्िबतकर् गछर्न।

नाश

गनुह
र् ु

भनेर

कितपय

र पापमै
मािनसह ले

परमेँवरका भक्तह ले त्यस तकर्लाई कसरी

जवाफ िदने? परमेँवरले दु लाई नाश गनुह
र् न्ु छ तर उहाँको खासै

चाहना के हो र दु ले गनुप
र् न कतर्व्य के हो सोको बारे मा िचन्तन
गनुह
र् ोस्।

१११

कथा ७

्
भोजभतेर िक परमेशवर
बेसी लेिचना, ३५, बोत्ःवाना
ूत्येक आइबार एडेभिन्टःट चचर् िकन बन्द हुन्छ भ े

कुरा बेसीले बुझ्न सकेकी िथइनन्। नयाँ आराधना
गन

ठाउँ

िथइन्।

खोज्दै

धेरै

आइतवार

उनी

िहँिडरहे की

िदक्क मानेर आिखरमा चचर् निजक रहे को घरको

ँ न मैदानमा एक जना उिभरहे की केटीलाई सोिधन्,
आग

"है न, यो चचर् किहले खुल्छ?" त्यो चचर् बोत्सावानाको

मूख्य सहरमा िथयो। "म त जिहले पिन यो चचर् बन्द भएको दे ख्छु ," उनले

थिपन्। त्यो केटीले जवाफ िदइन्, "यो त एडभेिन्टःट चचर् हो। यो

शिनबारमाऽ खुल्छ। तर तपाईँ त्यहाँ आराधना गनर् सक्नुहन्ु छ जःतो मलाई

ँ "
् छ।" "त्यसको अथर् मैले बुिझन?
लाग्दै न। एडभेिन्टःट हुन ु धेरै गारहो
शिनबारै चचर् जान मनपराउँछन् र ती

बेसीले सोिधन्। यस चचर्का मािनसह
मािनसह

भोजभटे र

रमझममा

जान्दै नन्

बोट्ःवानामा शिनबारको िदन युवयुवतीह
पाटीर्ह मा नजाने र आफ्ना गहनाह

र

गहनाह पिन

लगाउँदैन।

पाटीर्ह मा रमाइलो गनर् जान्छन्।

नफ्याँक्ने मनिःथित िलएकी बेसीले त्यस

ँ "
केटीलाई सुनाइन्, "ए, त्यसोभए यस चचर्मा म आराधना गनर् सिक्दन।

्
इसाई पिरवारमा नजन्मेकी र नहुककी बेःसीलाई परमेशवरको
बारे मा

कमै थाहा िथयो। तर हाइःकूलको माज्युएट पिछ र िवश्वािव ालय जानुभन्दा
अिघ लामो िबदाको िबचमा उनी इसाई हुन िनणर्य गरे की िथइन्। उनले धेरै

चचर्ह

चहारे की

िथइन्,

अिन

त्यसै बेला

एडभेिन्टःट

आइतबारमा बन्द भएको उनले दे खेकी िथइन्।

चचर्

जिहले

पिन

िबदापिछ, उनी बोट्सवानाको राजधानी ग्याबोरोनमा िवश्विव ालयमा

अध्ययन गनर् सिरन्। त्यस िवश्विव ालयको छाऽवासको आफ्नो कोठे िमऽ
सोलोिफला

बुधवार, शुबवार र शिनबार चचर् गएको थाहा पाइन् तर उनले

वाःता गिरनन्। ब

शिनबार उनी पाटीर्ह मा गइन् र आइतबार चचर् जान

चचर् खोज्न थािलन्। तर ती चचर्ह मा केवल ूचारमाऽ गिरन्थ्यो तर

ितनीह ले बाइबल धेरै ूयोग नगरे को महसुस गिरन्। जसको फलःव प

उनले केही पिन िसिकनन्। धेरै मिहनापिछ बेःसीले आफ्नो कोठे साथीलाई
सोिधन्, "ितमी कुन चचर्मा हप्ताको तीन िदन जान्

१११-१

ौ?" "म एडभेिन्टःट

्
चचर्मा जान्छु , हामी शिनबार परमेशवरको
आराधना गछ ," उनले जवाफ
िदइन्। उनको साथीले कुनै गहना नलगाएको बेःसीले महसुस गिरन् र केही
मिहना अिघ एक जना केटीसँग आफ्नो घरसहरमा कुरा गरे को याद गिरन्।

आफू एडभेिन्टःट चचर्मा आराधना गनर् नसक्ने उनले फेिर सोिचन्।

धेरै आइतबारमा चचर्ह मा गएपिछ ती चचर्ह ले उनलाई थिकत

बनाइन्। एडभेिन्टःट चचर् अ भन्दा फरक छ िक भनेर सोच्न थािलन्।

एकिदन कमसेकम एक फेरा भएपिन एडभेिन्टःट चचर्मा जान उनले िनधो

ु ा बेःसी िवश्विव ालयको आफ्नो
गिरन् तर शिनबार होइन। बुधबारको बेलक
कोथेसाथी सोलोिफला सँग चचर्मा गइन् जहाँ

युवायुवतीह

भेला भएर

आराधना गथ। त्यसबेला पाःटरले िववाहको बारे मा बाइबलबाट िसकाउँदा
बेःसी ूभािवत भएकी िथइन्। उनी एक िबवाह गनर् उत्सुक िथइन्।

आफ्नो

िववाहको बारे मा फेिर छलफल गिरनेछ भनेर थाहा पाएर बेःसी
साथीसँग

शुबवार

ु ा
बेलक

पिन

गइन्।

अिन

साबथमा

पिन

सोलोिफला सँग चचर्मा गइन्, र िदउँसोको खाजा पिछ बाइबल अध्ययनमा
भाग िलइन्। त्यस िदनदे िख उनी शिनबारको िदन चचर् जान छोिडनन्।

बेःसीको जीवन पिरवतर्न हुन थाल्यो। गहना र शिनबार पाटीर्मा

ँग कुरा गनर्
्
नजान सिजलो भएको उनले भे ाइन्। ूाथर्ना ारा परमेशवरस

सिकन्छ भनेर उनले िसिकन्। बेःसी नयाँ व्यिक्त भएकोमा मािनसह

चिकत

भए र उनलाई ितनीह ले धेरै सोधपुछ गनर् थाले। उनी खुशी भएर आफ्नो

आःथाको बारे मा सुनाउन थािलन्।
ःकूल

वषर् िसि नुभन्दा

अिघ

उनले

बप्ितःमा

िलइन्।

कोठे साथी खुशीभएर रोइन जब बेःसी पानीबाट िनःकेकी िथइन्।

उनको

आज बेःसी तीन जनाबच्चाह को पाँच वष आमा भएकी िछन् र उनी

बोटःवानाको उ र ूान्तमा रहे को एडभेन्टःट बोिडर्

उनको

ौीमान

ःकूलको

आिथर्क

मािमलाको

ःकूलकी िशिक्षका िछन्।

म्यानेजर

छन्।

उनको

िव ाथीर्ह मा पिन धेरै पिरवतर्न आएको उनले दे खेकी िथइन्, जसरी आफ्नै

जीवनमा पिन पिरवतर्न आएको िथयो।
"किहलेकाही ँ बाबु र आमाले नै िविोही छोराछोरी बनाउँछन्। तर
जब िव ाथीर्ह

धेरै

बाबुआमाले

त्यस ःकूल छाड्छन् तब ितनीह
हामीलाई

ितनीह को

छोराछोरी

पिरवतर्न भएर जान्छन्।
पिरवतर्न

हामीलाई धन्यवाद िदन्छन्," उनले यस लेखकलाई सुनाइन्।

पािरिदएकोमा

-आन्ड्र्यु मेकचेःने।
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